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Sinopse

Lisboa, 2017. Manel tem vinte anos, vive na Avenida Almirante Reis e idealiza o amor 
inspirado na relação dos seus pais. 
Por compaixão, cede o seu colchão de casal a Nicolau e à sua namorada, que voltou a 
Lisboa. Manel fica sozinho com o colchão de solteiro que trocou com os amigos e no 
caminho de regresso a casa invade umas filmagens, cuja equipa é inteiramente com-
posta por raparigas. Uma delas, Rita, uma bela estagiária de produção que o ajuda 
com o colchão. Os dois conversam. 
Este encontro tem um profundo efeito em Manel que vai para casa reconsiderar a sua 
vida afundando num mágico sentimento de paixão.
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Nota de intenções do Realizador

“Hoje acordei, não queria ver ninguém e vi toda a gente.”

A maior intenção era fazer um filme feliz, romântico se possível, que se debruçava 
sobre o Amor em que eu acredito, fantasioso e imaturo. Tudo isto a partir das coi-
sas que me deixavam mesmo miserável e triste: a minha relação com a cidade, a 
solidão e o vazio. 
Talvez seja necessário ser-se ou estar-se muito triste para encontrar a comédia e a 
felicidade. A preocupação que para mim é recorrente cada vez que parto para um 
novo projeto de retratar sobre aquilo que é a minha realidade: o Amor, a Avenida, 
a Música, os Amigos, a Minha Geração. Gostava que o filme tivesse uma força tão 
grande quanto a maior canção pop que tem a capacidade de mascarar e parece 
dar um alento quase mágico e inexplicável. Nesse sentido para mim, pareceu-me 
lógico falar com o Manel Lourenço (Primeira Dama) para interpretar o personagem 
principal já que ele se reflete em muitas destas questões e parece partilhar alguns 
do ideais que estão no filme. Tenho andado a pensar na posição de um cineasta 
no momento que estamos a viver e parece-me que a arte em geral, e o cinema em 
específico, têm esta força fantástica de por momentos quase conseguirem salvar a 
Humanidade e dar esperança a qualquer um de nós. 
É nesse Cinema em que eu acredito.
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Biofilmografia do Realizador

Nascido em Lisboa, no ano de 1996, Duarte Coimbra procurou uma 
formação próxima do cinema; da formação na Escola Secundária 
António Arroio à licenciatura em Realização no curso de Cinema da 
Escola Superior de Teatro e Cinema, finda no ano de 2017. 
Os três anos neste curso serviram para enriquecer os seus conheci-
mentos e para delinear um percurso que se torna cada vez mais in-
equívoco: um sonhador do romance pop como lei universal. 
No cinema, desempenhou funções de assistente de produção do 
filme O Meu Pijama [2017] de Maria Inês Gonçalves - selecciona-
do para o IndieLisboa 17’ (Novíssimos) e foi segundo assistente de 
realização no filme A Barriga de Mariana [2018].  Foi anotador da 
websérie da RTP Subsolo. 
Realizou no ano de 2017 os videoclips para as músicas:  Boa Com-
panhia, de Luís Severo e Rita, de Primeira Dama. Foi, nesse mesmo 
ano, Júri da competição International Film Students Meeting no 
San Sebastián International Film Festival 17’. 
Durante o percurso de formação da Escola Superior de Teatro e Cine-
ma realizou o documentário De Porta Aberta (2016) e as ficções Na 
Boca do Lobo (2015) e Amor, Avenidas Novas (2017).
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Estava eu a pensar agora em ti...

...e tu aqui.
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